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Förklaring av förkortningar. 
Resor/guidningar är märkta med en bokstav och en siffra, för att du som deltagare ska ha 
möjlighet att välja om resan/guidningen passar dig. Det är naturligtvis tillåtet att anmäla sig till 
vilken resa/guidning som du önskar. 
Förutsättningarna för resan/guidningen kan förändas till viss del beroende på väder, ändrad 
resplan mm, men skillnaden är aldrig så stor att man hamnar i nästa kategori. Deltagare med 
erfarenhet/kunskap under den nivå som anges för resan/guidningen normalt kan inte räkna med 
extra hjälp från ledare. Är du tveksam till om din erfarenhet och/eller kunskap passar in, eller om 
du funderar hur ditt hälsotillstånd kan påverkas av resan/guidningen, tveka inte att höra av dig till 
Fågelguidning AB. 
 
Kunskaper: 
A = Nybörjare. Guiden hjälper till med bestämning även de vanliga arterna, nästan alla arter 
kommer att ropas ut. Hjälp och tips om hur man använder kikare mm kommer att ges. Fåglarna 
kan mestadels ses på bekväma avstånd, handkikare räcker till största delen. Tempot är lugnt och 
relativt jämt. 
 
B = Medel. Deltagarna förväntas ha bas/goda kunskaper. Guiden ropar ut knepigare arter och 
hjälper till med identifiering. Avstånden till fåglarna kan vara stora vilket gör att tubkikare är ett 
måste under vissa tider på resan/guidningen. Tempot är medelhögt och kan variera under dagen. 
 
C = Avancerad. Deltagare förväntas ha goda/mycket goda kunskaper och tubkikare är ett måste 
under hela resan/guidningen. Stora avstånd, exempelvis skådning över hav/berg/dalar sker stor 
del av dagen. Guidens huvudsakliga roll är att assistera med kunskaper, särskilt när det gäller 
svårbestämda arter. Guiden lotsar dig till den bästa observationsplatsen och tipsar om en bra 
strategi för lokalen. Väl på lokalen förväntas du del viss del själv klara att leta efter de fåglar som 
finns där. Tempo är medelhögt till högt. Raster och matpauser kan bli ojämnt fördelade, 
fågeltillgången styr stora delar av programmet. 
 
Fysik/tempo: 
1 = Lätt fysisk ansträngning. 
2 = Medelhård fysisk ansträngning. 
3 = Medelhårt hård till hård fysisk ansträngning. 
 
 
Läs aven Fågelguidning AB resevillkor som du hittar under Resor. 

 


